
Protokoll fört vid Distriktsmöte SBK Skaraborgsdistriktet

                           

Datum:    2013-10-08
Tid:         19.00
Plats:       Skövde BK
              

                                            Närvarande: 24 st enligt närvarolista.

Dagordning

§32.     Mötets öppnande

§33.     Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

§34.     Fastställande av röstlängd

§35.     Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

§36.     Fastställande av dagordning 

§37.     Valberedningens val av en suppleant till styrelsen och en ledamot till valberedningen 

§38.     Rapporter

a. Ekonomi

b. Kommittéer (agility,licens,PR/Info,RUS,styrelsen,PH,RH,tävling och utbildning)

c. Övriga

§39.     Genomgång kongress

§40.     Rapport från ordförande konferens

§41.     Övriga frågor

§42.     Mötets avslutande

§32.     Mötets öppnande

            Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§33.     Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

            Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Carina Swartling och Anna Gustavsson.

§34.     Fastställande av röstlängd

            Röstlängden fastställdes till 46 röster av 62 möjliga.

§35.     Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
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            Inbjudan till dagens möte mailades ut till samtliga klubbar 13-09-06, mötet ansåg att mötet

            blivit stadgeenligt utlyst.

§36.     Fastställande av dagordning

            Dagordningen gicks igenom och fastställdes.

§37.     Valberedningens val av en suppleant till styrelsen och en ledamot till valberedningen 

            Ingen representant från valberedningen var närvarande och inget förslag på suppleant till 

            styrelsen fanns. Skara BK hade inkommit med namn på ledamot till valberedningen, Eva 

            Nyström, mötet beslutade att välja Eva Nyström som ledamot av valberedningen.

§38.     Rapporter

            a.     Ekonomi

            Totalt fanns 155.254,19:- på konto och pg.

            Ulla-Britt berättade hur vi ligger till mot budget, och även om överklagandet till Skatte-

            verket ang reklamskatt.

            b.     Kommittéer

            Agility

            Jan-Olof redogjorde läget ang Skk´s återtagande av huvudmannaskapet för agilityn, arbets-

            gruppen som tillsatts av SBK´s FS har fått ett antal punkter som ska redogöras för till FS vid

            nästa möte i november.

            Allt ska fungera som tidigare ute i klubbarna vad gäller utbildning, träning, tävling mm.

            Stamboksföringsavgiften som ska tas ut, 20:-/start, kommer antalet starter att minska?

            Anneli Larsson berättade att arbetsgruppen som tillsatts också ingår i SKK´s arbetsgrupp.

            14/9 genomfördes DM i Tibro med ca 420 starter, lag, individuellt och ungdom.

            Nybörjarcupen har genomförts, något färre starter i år, med final i Tibro.

            Tävlingsledare har utbildats på Götene BK.

            Christer Lundberg undrade vad som händer med utbildningsplaner för funktionärer i agility?

            Barbro Lund undrade om man inom agilityn haft möte med SKK innan beslutet om åter-

            tagande av huvudmannaskapet togs? Nej, svarade Anneli.

            Kongressen röstade ju ner förslaget om verksamhetsgrupp.

            Diskussion följde om vad beslutet kan medföra ute i klubbarna. Mötet menade att man måste 

            försöka göra bästa möjliga ute i klubbarna! 
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            FS understryker vikten av att verksamheten i lokalklubbarna fortsätter som vanligt!

            Kommunikation har funnits mellan kommittén och distriktsstyrelsen.

            Licensgruppen

            Inget rapporterat.

            PR/Info

            Jan-Olof bad kommitteansvariga att se över sitt innehåll på hemsidan, utrymmet är begränsat,

            så rensa bort det som inte är aktuellt!

            Lidköpings BHK fyller 60 år, Jan-Olof deltog på jubiléet och uppvaktade klubben.

            Ulla-Britt och Per representerade oss på kongressen.

            En uppmaning till klubbarna: uppdatera distriktskatalogen direkt efter era årsmöten!

            RUS rasutveckling

            Christer rapporterade ang. kvalitetssäkran av mentalbanor, anmälan och rapportering,

            utbildning mm, se bilaga.

            Styrelsen

            Arbetet flyter på, genomfört ordförandekonferens, se anteckningar och utvärdering på 

            hemsidan och bilaga.

            PH patrullhund

            Inget rapporterat.

             RH räddningshund

             Ulla-Britt rapporterade att ny kurs startar i vår, budget för kursen är inskickad till MSB.

             Mycket positivt!

             Kolla hemsidan eller kontakta Ulla-Britt om du är intresserad.

             Tävling 

             Arne Våring rapporterade att man anmält Pelle Karlsson till att döma om i november, 

             teoretiska provet är godkänt.

             Anders Wennerberg är godkänd 1:a klass A domare.

             Fyra nya skyddsfiguranter är godkända.
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              Flera nya tävlingsledare är godkända.

             Utbildning 

             Marie rapporterade att en L1 med 22 deltagare genomförts av Barbro Lund.

             En grundmodul är i gång med 10 deltagare i Töreboda/Mariestad/Skövde.

             En tävlingsinstruktörsutbildning i Tibro med 6 deltagare har startat, klara i mars.

             En grundmodul startar på Falbygden 20/11.

             En grundmodul startar i höst/vinter i Tibro, fortsätter i en rallymodul om man vill.

             En M1 18/1-14, prio blivande ALI.

             Rallyinstruktörsutbildning pågår i Tidaholm, klara i december.

             Lars Fält, ”nosarbete” föreläsning 7/11 på Skövde BK. Idag 19 anmälda, kostnad: 300:-.

             KUL möte 12/11 Skövde BK 18.30.

             Fått 15.000:- av Studiefrämjandet i bidrag till lärarutbildning.

             Rallylydnad, DM är genomfört i Tibro med många deltagare i två klasser.

             c. Övriga

             Inget rapporterat. 

             Mötet ajounerar sig i 20 min. för fika.

§39.     Genomgång kongress

            Jan-Olof informerade om avgiftshöjningen de kommande åren. Förbundsavgiften höjs till

            340:- för 2014, 350:- för 2015 och 360:- för 2016.

            Christer förklarade hur medlemsskapet/avgiften ser ut.

            Förbundsavgiften tas ut en gång/medlem, distriktsavgiften tas ut från alla klubbar man är 

            medlem i.

            Man är numera ”helbetalande” i alla klubbar man är medlem i.

            Barbro tyckte att distriktsavgiften bara ska tas ut en gång/medlem.

            På SBK Tävling finns fortfarande huvudklubb, organisatoriskt är man helbetalande i de 

            klubbar man är medlem i.

            Distriktsavgiften är 25:- 2014, höjd med 10:-.

            Ulla-Britt rapporterade från kongressen, att man röstade nej till att bilda en verksamhets-

            grupp för agilityn och att man röstade för att SBK ska jobba för att mondioring blir en 

            godkänd gren inom SBK. 
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            Mötet diskuterade mondioring, åsikter fanns både för och emot ett godkännande.

§40.     Rapport från ordförande konferens

            Jan-Olof rapporterade att representanter från 8 klubbar närvarade.

            Det som togs upp var information från kongressen av Per Dahlgren.

            Per höll också en genomgång av MÅL-styrning, vision-mål.

            Privata aktörer-hur bemöter vi dem?

            Organisation, Jan-Olof informerade om dess uppbyggnad. Kunskapen ute i klubbarna är nog

             ganska dålig.

             Lokalnivå, arbetsordning, protokollför alla beslut! Var noga med detta!

             Sociala medier, hur hanterar vi dem?

             Medlemsmodellen, bok, Jan-Olof tipsade om den.

             Se anteckningar och utvärdering, finns på hemsidan.

             Mötet diskuterade frågan om privata aktörer-hur bemöter vi dem?

             Man menade att de är ju SBK-utbildade men kör ”eget”. Vi måste tänka på vilka vi rekom-

             menderar till utbildning.

             Lidköpings BHK har stora problem med att privat aktör bara går ut och använder planer,

             material osv. Mötet menar att detta måste man gå ut och stoppa när det inte är kursverksam-

             het som bedrivs av klubben. Försäkring gäller inte för de som inte är medlemmar.

             Har klubben ingen instruktör som kan hjälpa till med det jag som medlem behöver ska 

             man gå till styrelsen och få ok för att ta in en lämplig person för hjälp.

             Jan-Olof påminde om arbetsordning, protokollför allt!

             Sociala medier, Christer tar upp vikten av att föreningen har ansvaret för ev officiell face-

             bookgrupp, ska inte stå på enskild person.

§41.     Övriga frågor

            Förtjänsttecken, glöm inte att skicka in ansökan till distriktsstyrelsen för personer ni vill

            uppvakta.

            Motioner ska till kongressen ska vara inne senast 15/11.

            Studiefrämjandet, Barbro informerade om föredrag av Eva Bertilsson på Uddetorp, Skara, 

            hon delade ut inbjudan och bad alla ta med den ut i klubbarna.

            Hon sa också att det finns grupper som samarbetar med ABF, hon önskar att man istället

            tar kontakt med Studiefrämjandet.

            Ulla-Britt uppmanade alla som har reseräkningar mm att skicka in dessa före 15/12 till
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            henne.

            Nästa medlemsmöte är årsmötet 8/3-14 med Lidköpings BHK som arrangör, vad ska vi ha 

            att äta? Ska vi ha mat? Kanske bara kaffe och macka? Är vi beredda att betala mera för mat

            och lokal? Vid förra årsmötet togs 150:-/person, den faktiska kostnaden blev 214:-/person.

            Mötet beslutade att i beställningen klargörs att det får kosta 150:-/person.

            Vi höjer inte kostnaden, arrangerande klubb får direktiv av distriktsstyrelsen ang. matkostnad

            osv.

§42.     Mötets avslutande

            Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 21.00.

protokollet justeras,

------------------------------------------------------               --------------------------------------------------------

Jan-Olof Säll, ordförande                                              Lalla Hammarström, sekreterare

------------------------------------------------------               --------------------------------------------------------

Carina Swartling, justerare                                            Anna Gustavsson, justerare
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